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บทที่  3 
การจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม 

 
3.1   แนวทางการวางแผนงานบําบัดน้ําเสีย 
 พ้ืนฐานแนวทางการวางแผน 
 3.1.1 ประเภทของการวางแผน ข้ันตอนหลักในการวางแผนประกอบดวย การจัดทําแผน
แมบทการจัดการน้ําเสีย และการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได ข้ันตอนการวางแผนทั้งสองนี้
จะนําไปสูการออกแบบรายละเอียดของงานบําบัดน้ําเสียตอไป 

 แผนแมบทการจัดการน้ําเสีย  
   แผนแมบทการจัดการน้ําเสีย คือ แผนที่มีการวางรูปแบบการรวบรวมน้ําเสียและ
การบําบัดน้ําเสีย ผังโรงบําบัดน้ําเสีย องคประกอบตางๆ กําหนดขั้นตอนการกอสรางและแผนการเงิน 
เปนตน  ลงบนพื้นที่ ท่ีตองการใหมีระบบการจัดการน้ําเสียรวม ในแผนแมบทจะตองพิจารณาความ
จําเปนที่จะตองมีโครงการ การจัดการน้ําเสีย ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับการแบงการจัดทําโครงการออกเปน
ข้ันตอน ดังรูปที่ 3-1 แสดงขั้นตอนสําคัญของกระบวนการจัดทําแผนแมบท 

 การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม  (Feasibility Study, FS) 
   ● การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม เปนการประเมินผลโครงการ
ในดานตางๆ ท้ังทางเทคนิค สังคม การเงิน เศรษฐศาสตร องคกร และทางดานสิ่งแวดลอม และการ
ประเมินราคาโครงการเบื้องตนควรมีคาใกลเคียงกับขั้นตอนการประเมินราคาของการออกแบบ
รายละเอียดโดยแตกตางไมเกินรอยละ 10-15 
   ● ตองคงหลักการพื้นฐานที่มีในแผนแมบท อยางไรก็ตาม จะตองมีการศึกษา
เพิ่มเติมในรายละเอียดของทางเลือกอื่นๆ ดวย ท้ังวิธีการบําบัด เสนทางของแนวทอรวบรวมน้ําเสีย 
รวมถึงโครงสรางองคกร และควรพิจารณาแบงการดําเนินการเปนระยะตางๆ ตามความเหมาะสม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ● ตองประเมินดานสิ่งแวดลอมและการประเมินดานสังคมในชวงเริ่มตน และ
ตองมั่นใจวามีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
   ● วิเคราะหความอยูรอดและความยั่งยืนของโครงการ โดยจะตองระบุตนทุน   
ท่ีแนนอน ความสามารถที่จะจายได และความพึงพอใจที่จะจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของประชาชน 
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   ● ข้ันตอนที่สําคัญของการศึกษา (Feasibility study, FS) แสดงในรูปที่ 3-2 
   ● การเลือกสถานที่ตั้งโครงการ โดยในชวงของการคัดเลือกสถานที่ตั้ง
โครงการควรจัดทําการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) 
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment, SIA) และการมีสวนรวมของประชาชน  

 ขอสําคัญที่ควรพิจารณา 
   ● รายงานการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได (Feasibility study, FS) 
เปนเอกสารสําคัญและเปนขอกําหนดประการหนึ่งของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ท่ีจะตอง
ยื่นพรอมกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากสํานักงานกองทุน 
   ● โครงการจัดการน้ํ า เสียจะตองเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ซึ่งหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการเสนอโครงการ
จะตองมีผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดแลว และในกรณีท่ีตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม จะตองจัดสงเอกสารการออกแบบรายละเอียดใหสํานักงานกองทุน
สิ่งแวดลอมดวย 
 3.1.2 การรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลควรกระทําอยางรอบคอบ และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล รวมท้ังควรอางอิงเอกสารสําหรับขอมูลท้ังหมดที่นํามาใช 

 การตรวจสอบขอมูล 
   ● ปญหาทั่วไปที่พบก็คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดไมสัมพันธกัน ขาดความ
สมบูรณและแมนยํา และไมทันสมัย ขอมูลท่ีจําเปนตองตรวจสอบอยางระมัดระวังเปนพิเศษ ไดแก 
จํานวนประชากร การกระจายตัวของประชากร และแผนที่ตาง ๆ 
   ● การพิจารณาวางแผนและออกแบบ ควรใชขอมูลท่ีไดรับการรับรองจาก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมกอน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรม
โยธาธิการและผังเมืองท่ีไดจัดทําคูมือท่ีเกี่ยวของกับโครงการจัดการน้ําเสียไวแลว    
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รูปที่ 3-1   ขั้นตอนสําคัญของกระบวนการจัดทําแผนแมบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบท  

การริเร่ิมโครงการ 

การรวบรวม 
และวิเคราะหขอมูล 

- การออกแบบเบื้องตนของระบบ 
- แนวทางเลือกตางๆ ของระบบ 

การประมาณราคา 
(ระบบ, คาดําเนินการ และ 
คาบํารุงรักษาระบบ เปนตน) 

การประเมินโครงการ 
- เศรษฐศาสตร 
- การเงิน 
- สิ่งแวดลอม  

 

 
การกําหนดพื้นที่ศึกษา 

 

การทดสอบภาคสนาม 

แผนการจัดตั้งสถาบัน 
องคกร และหนวยดําเนินการ 
และองคกรจัดทําโครงการ 

การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ & 
แผนการดําเนินการโครงการเบื้องตน 

ขอเสนอแนะ 
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รูปที่ 3-2 ขั้นตอนสําคัญของกระบวนการศึกษาความเหมาะสม และความเปนไปไดของโครงการ 

 

การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการ  

เลือกพื้นที่ที่ตองการศึกษา 
ความเปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการ 

การออกแบบขั้นตน 

ทบทวนแผนแมบท 
เก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 

การประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่ออกแบบขั้นตนไว  
และการเลือกพื้นที่กอสรางระบบ 

การประเมินราคาโครงการ 

การประเมินโครงการทางดาน 
-   เศรษฐศาสตร 
-   การเงิน 
-   สิ่งแวดลอม  

ดําเนินการโครงการ

ผลการศึกษา FS 
ไมเหมาะสม เหมาะสม 

เหมาะสม 
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 3.1.3 ขอพิจารณาพื้นฐานในการวางแผนการจัดการน้ําเสีย 
  การจัดเตรียมแผนการจัดการน้ําเสียมีขอพิจารณาพื้นฐานดังตอไปนี้ 
  (1) สภาพภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่ สภาพทั่วไปทางกายภาพ และวิถีชีวิตของ
ประชาชน 
  (2) ระดับของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และทรัพยากรท่ีมีอยู 

 ภูมิอากาศ  (จะมีผลตอการออกแบบกระบวนการบําบัด และขนาดของทอ
รวบรวมน้ําเสีย) 

• ปริมาณฝน 
• อุณหภูมิ 
• ทิศทางของลม และความรุนแรง 
• จํานวนเวลาที่มีแดด 

 สภาพทางกายภาพ (มีผลตอการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย วิธีการกอสราง 
เปนตน) 

• ระดับความสูงของพื้นดิน 
• ระดับความสูงของน้ําใตดิน 
• ลักษณะทางธรณีวิทยาของดิน 
• การใชประโยชนท่ีดิน 

   วิถีชีวิตของประชาชน (ผลประโยชนท่ีไดจากโครงการ คุณภาพและปริมาณน้ําเสีย
การเลือกที่ตั้งระบบตางๆ เปนตน) 

• กิจกรรมที่เกี่ยวของกับแมน้ํา, ลําคลอง 
• ลักษณะทางเศรษฐศาสตร และสังคม 
• ชุมชนเขตพัฒนา และเขตที่ยังไมพัฒนา 
• วัฒนธรรมทองถิ่น 

 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
• การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะกอใหเกิดสุขอนามัยท่ีดี และเปนที่ยอมรับ

ในดานสิ่งแวดลอม และสังคม และมีคาใชจายต่ําสุด การพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจะใชได
ท้ังระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสีย ควรพิจารณาใชวัสดุและผูรับจางที่หาไดในทองถิ่นกอน 
นอกจากนี้เทคโนโลยีท่ีเลือกใชจะตองเหมาะกับสภาพของทองถิ่น และการดําเนินงานและบํารุงรักษา
ระบบงาย 
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• ในขั้นตอนของการกอสรางโครงการ การวางทอรวบรวมน้ําเสีย จะมีทางเลือก
ระหวางการวางทอรวบรวมน้ําเสีย โดยวิธีการขุดพื้นผิวถนนเปนรอง แลววางทอซึ่งเปนวิธีท่ีใชแรงงาน 
จํานวนมาก หรือจะใชเทคโนโลยีข้ันสูง คือการดันทอโดยไมตองขุดพื้นผิวถนน ซึ่งเปนวิธีใหมท่ีมีการ
ปฏิบัติแลวในประเทศไทย 

• ระบบรวบรวมน้ําเสียควรพิจารณาใชการไหลตามแรงโนมถวงของโลก
มากกวาการเลือกใชสถานีสูบน้ําเสีย หรือสถานียกระดับน้ําเสีย 

• การเลือกเสนทางแนวทางการวางทอควรหลีกเลี่ยงเสนทางที่กอสรางไดยาก 
ซึ่งจะมีคาใชจายสูง และอาจมีผลทําใหเกิดความลาชาในการกอสราง เชน การขามแมน้ํา เปนตน 

• วัสดุท่ีใช และวิธีการกอสรางมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 
• สําหรับสถานที่ท่ีใชกอสราง โรงบําบัด ควรเลือกสถานที่ท่ีมีความสมดุล

ของราคาและขนาดของพื้นที่ท่ีมีอยู เปรียบกับการเพิ่มคาใชจายของระบบรวบรวม เพื่อขนสงน้ําเสียไปยัง
สถานที่อยูหางไกลซึ่งมีราคาที่ดินถูกกวา 
 3.1.4 ปจจัยพ้ืนฐานของแผน 
  (1) การกําหนดปเปาหมาย การกําหนดปเปาหมายของแผนการจัดการน้ําเสียควรอยู
บนพื้นฐานของอัตราเรงในการพัฒนาของชุมชน การคาดการณการเพิ่มข้ึนของประชากรที่ถูกตองและ
การพิจารณาตนทุนคาใชจายของการขยายและปรับปรุงระบบ สําหรับปริมาณน้ําเสียท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต
ปเปาหมายที่กําหนดควรมีความเหมาะสม สําหรับการกําหนดขนาดของทอในระบบรวบรวมน้ําเสีย และ
ขนาดของพื้นที่ท่ีตองการสําหรับโรงบําบัดน้ําเสียและสําหรับการพิจารณาการเริ่มตนกอสรางของสวน
ขยายของระบบบําบัด ในอนาคต 

  โดยปกติการจัดการน้ําเสียในประเทศไทย จะมีการออกแบบระบบบําบัดใหมี
ขนาดที่สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียสูงสุดท่ี 20 ป อยางไรก็ตามควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบในการ
ออกแบบ และกอสรางระบบ อยาใหมีขนาดใหญเกินไปในขั้นแรกของโครงการ ในกรณีของพื้นที่กลาง
ใจเมืองท่ีพัฒนาสมบูรณแลวจะตองคาดการณจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนใหถูกตองไมมากเกินไป ในกรณี
นี้ ควรพิจารณา ปเปาหมายสําหรับประชากรที่เพิ่มข้ึนเพียง 10 ป 

 ทอรวบรวมน้ําเสียควรออกแบบใหมีขนาดที่สามารถรองรับอัตราการไหลที่ 20 ป
ขางหนาเนื่องจากการเพิ่มเติมทอ หรือการเปลี่ยนทอท่ีมีขนาดเล็กใหมีขนาดใหญข้ึนจะตองเสียคาใชจาย
จํานวนมาก อัตราการไหลของน้ําเสียท่ีคาดการณไวจะตองมีความถูกตอง โดยพิจารณาจากความ
หนาแนนของประชากรสูงสุดในพื้นที่ เพื่อคํานวณหาอัตราการไหลสูงสุดสําหรับนําไปออกแบบ 
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 ระบบบําบัดน้ําเสียควรทําการแบงการกอสรางออกเปนขั้นตอนตามระยะเวลา  
และขยายการกอสรางระบบเพิ่มเติมเมื่อจําเปนในอนาคต การกอสรางในระยะแรกจะพิจารณาตามความ
จําเปนในระยะสั้น สถานที่ตั้งโรงบําบัดควรมีจํานวนที่ดินที่ใหญพอเพียงสําหรับการตอขยายระบบใน
อนาคต 
 (2) การกําหนดพื้นที่ใหบริการ 

ควรจะมีการกําหนดพื้นที่ท่ีจะใหบริการ โดยคํานึงถึงขอพิจารณาดังนี้ 
 ระดับของการพัฒนาของชุมชนที่คาดการณไวสําหรับปเปาหมาย 
 ถาหากวาในพื้นที่มีระบบบําบัดน้ําเสียเดิมอยูแลว ควรจะพิจารณาความเปนไปได

ของการใชประโยชนจากระบบเหลานี้รวมดวย 
 พื้นที่ท่ีจะไดรับการบริการในระยะแรก 
 การลงทุนแรกเริ่มสําหรับระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียควรจะครอบคลุมเพียง

เฉพาะพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองท่ีพัฒนาแลวเทานั้น โดยปกติแนวถนนที่มีอยูและความหนาแนนของ
บานเรือนจะชวยในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ท่ีจะไดรับบริการ 

 พื้นที่ใหบริการในอนาคต 
• สําหรับประเทศไทยนั้นมีแนวโนมการขยายเขตพื้นที่ ชุมชนเมืองให

ครอบคลุมพื้นที่ใกลเคียง ดังนั้น พื้นที่ท่ีใหบริการท้ังหมดจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตามเวลา แตจะไมมีความ
เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตรท่ีจะใหบริการในพื้นที่ชนบทจนกวาจะมีการพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมือง
อยางแทจริง 

• พื้นที่ท่ีมีชุมชนอยูหางจากพื้นที่ใจกลางของเมือง ควรจะทําการตรวจสอบ
วาระบบบําบัดเฉพาะที่จะมีความเหมาะสมกวาหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับการวางทอรวบรวมน้ําเสียมาสู
บริเวณพื้นที่ท่ีหางไกลนี้ 

• อัตราการเชื่อมทอเขาสูระบบ 
• ภายในพื้นที่บริการท่ีเลือกนั้นอาจมีการตอเชื่อมทอกับระบบรวบรวม      

ไมครบทุกบาน  บานเรือนที่อยูริมคลองหรือแมน้ําอาจยังคงระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยตรง โดยไมทํา
การเชื่อมทอเปนเวลาหลายป บานเรือนบางแหงอาจตั้งอยูบนถนนสวนบุคคล ทําใหการขออนุญาต
กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียอาจเปนไปไดยาก ซึ่งหมายความวาประมาณรอยละ 20-30  ของบานเรือนในเขต
พื้นที่ท่ีใหบริการจะไมทําการเชื่อมทอ ในระยะแรก ผูออกแบบหรือผูวางแผนระบบบําบัดควรพิจารณา   
ตัวแปรนี้ดวย โดยเฉพาะการกําหนดความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดในการกอสรางระยะที่ 1  
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  ตัวอยางของการกําหนดพื้นที่ใหบริการ มีข้ันตอนการพิจารณาดังนี้ 
• พื้นที่ท่ีมีประชาชนอยูอยางหนาแนนมากควรไดรับเลือกเปนพื้นที่บริการกอน 
• พื้นที่ท่ีมีประชาชนอยูหนาแนน ควรเปนพื้นที่ลําดับที่สองในการพิจารณา

เลือก ถาภายใน 10 ป มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ ก็อาจจะนับรวมพื้นที่นี้เขาอยูในลําดับแรกดวย 
• พื้นที่รอบๆ ท่ีมีประชาชนอยูหนาแนนนอย และในแผนแมบทกําหนดการ

พัฒนาไวท่ี  20 ป อาจรอไวพิจารณาในอนาคต 
 โดยปกติการเลือกระบบทอรวบรวมน้ําเสียในประเทศไทยจะพิจารณาดังตอไปนี้ 

(อางอิงจากรายงานการจัดลําดับความสําคัญโครงการการจัดการน้ําเสียในประเทศไทย พ.ศ. 2538) 
• สําหรับเทศบาลที่จะกอสรางระบบจัดการน้ําเสียเปนครั้งแรกควรกําหนด

ขอบเขตการรวบรวมน้ําเสียในพื้นท่ีใจกลางเมืองท่ีพัฒนาแลว  และใชระบบทอรวบรวมน้ําเสียท่ีมีทอดัก
น้ําเสีย  เพื่อใชประโยชนจากระบบทอระบายน้ําตามแนวถนนที่มีอยูแลว 

• ควรจะมีแผนงานระยะยาวที่จะเปลี่ยนระบบทอรวบรวมน้ําเสียใหเปน
ระบบทอแยก โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีจะทําการรื้อแลวพัฒนาใหม หรืออาจจะพิจารณาพื้นที่ท่ีใชระบบทอ
รวมอยูแตไมไดทําใหปญหาสุขอนามัยอยูในระดับที่นาพอใจ 

• โครงการพัฒนาที่ดินและที่อยูอาศัยใหมควรจะติดตั้งระบบทอแยกโดย
เจาของโครงการเปนผูลงทุน  ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเงื่อนไขในการขออนุมัติโครงการพัฒนาที่ดิน 
 จากขอกําหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกําหนดใหอาคารจะตองกอสรางบอเกรอะ หรือระบบ
บําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียกอนที่จะระบายน้ําลงสูทอระบายน้ําขางถนน ซึ่งเปนขอกําหนดที่มีมากอน
เริ่มการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียสวนกลาง ดังนั้นอาคารพาณิชยจะตองกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
ภายในเขตพื้นที่ตนเอง การควบคุมในลักษณะนี้จะไมจําเปนเมื่อมีการกอสรางระบบทอรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางไวใหบริการซึ่งจะเปนการลดคาลงทุนกอสรางของการพัฒนาที่ดินใน
อนาคต และโรงงานอุตสาหกรรมที่น้ําเสียไมมีสารพิษและมีคาบีโอดีไมเกิน 500 มก./ล. ก็สามารถปลอย
น้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลได  ถาในน้ําเสียมีสารพิษ หรือมีคาบีโอดีมากเกินไปจะตองมี
ระบบบําบัดน้ําเสียข้ันตนเพื่อบําบัดน้ําเสียใหอยูในเกณฑท่ีกําหนดกอนปลอยน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดรวม 
ประเด็นสําคัญไดแก 

1) กระบวนการบําบัดท่ีเลือกจะตองสามารถรองรับน้ําเสียท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ
ท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

2) คากอสรางจะตองต่ํา 
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3) คาใชจายในการดําเนินงานและดูแลรักษาจะตองต่ํา 
4) การดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบจะตองงาย ไมยุงยาก 
5) ตัวแปรอื่นๆ ท่ีจะตองพิจารณา ไดแก เสียง กลิ่น และทัศนียภาพ เปนตน 

3.2   แนวทางการพิจารณาเทคนิคในการบําบัดน้ําเสีย 
  3.2.1 วิธีการเลือกกระบวนการบําบัด 
  (1)  ประเด็นเรื่องมาตรฐานคุณภาพน้ําและขนาดของที่ดินที่มี เปนสิ่งสําคัญที่จะ
นําไปสูการเลือกกระบวนการบําบัด สวนประเด็นอื่นที่เกี่ยวของกับคากอสราง ความยากงายในการดูแล
รักษา และอื่นๆ นั้น เปนปจจัยท่ีมีน้ําหนักที่ใชตัดสินใจสําหรับในแตละโครงการ  
  (2) น้ําท้ิงหลังจากบําบัดแลว จะตองผานมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ีกําหนด (ดูใน
ภาคผนวก ก.) 
 3.2.2 หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการเลือกระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ในการเลือกระบบบําบัดน้ําเสียจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัยตางๆ ใหรอบคอบ  (ดูรูป
ท่ี 3-3) เพื่อใหสามารถดําเนินการบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาตอการลงทุน ปจจัยท่ี
ควรคํานึงตอการเลือกระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมมีดังนี้  
  (1)  การทํางานของระบบ (Process Applicability) การประเมินผลการทํางานของ
ระบบสามารถศึกษาจากการปฏิบัติงานของโรงบําบัดน้ําเสียอื่น ประสบการณของผูศึกษา และโครงการ
นํารอง (Pilot Plant)   ถาหากเปนระบบใหมซึ่งไมเคยมีการใชงานมากอนจําเปนตองมีการศึกษาในรูป
ของโครงการนํารองเสียกอน 
  (2)  ปริมาณและอัตราไหลของน้ําเสีย ควรเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสมตอ
ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนและอัตราไหลของน้ําเสียท่ีเหมาะสม ระบบบําบัดน้ําเสียสวนใหญทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่ออัตราการไหลของน้ําเสียคงที่ หากอัตราการไหลมีคาแตกตางกันมากจําเปนตอง
มีการติดตั้งเครื่องปรับอัตราการไหลของน้ําเสีย (Flow Equalization)  
  (3)  ลักษณะของน้ําเสีย (Influent-Wastewater Characteristics) ลักษณะของน้ําเสียจะ
มีผลตอกระบวนการที่ใชในการกําจัด เชน กระบวนการทางเคมี (Chemical Process) หรือกระบวนการ
ทางชีวภาพ (Biological Process) เปนตน รวมทั้งมีผลตอขอกําหนดสําหรับการดําเนินระบบอยาง
เหมาะสม  
  (4) มลสารที่มีผลกระทบหรือยับยั้งการทํางานของระบบ มลสารบางชนิดจะมีผลกระทบ
หรือยับยั้งการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือเกิดการหยุดชะงักลง เชน ระบบเอเอส (Activated 
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Sludge , AS) ซึ่งอาศัยการทํางานของจุลินทรียเปนหลัก หากน้ําเสียท่ีไหลเขาสูระบบมีความเขมขนของ
สารพิษหรือสารโลหะหนักสูง  มลสารเหลานี้จะยับยั้งการทํางานของระบบได  
  (5)  ขอจํากัดดานภูมิศาสตร อุณหภูมิของอากาศจะมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และชีวภาพ และอาจมีผลทําใหเครื่องจักรกลตางๆ มีอายุการใชงานสั้นลง นอกจากนี้สภาวะอากาศรอน
จะเรงปฏิกิริยาท่ีใหเกิดกลิ่นเหม็น และขอจํากัดดานการกระจายตัวของมลสารอีกดวย  
  (6)  การเลือกชนิดและขนาดของถังปฏิกิริยา ชนิดและขนาดของถังปฏิกิริยาจะถูกกําหนด
โดยปฏิกิริยา Kinetics ขอมูลประกอบการพิจารณาสวนใหญไดจากประสบการณ บทความที่ตีพิมพ และ     
ผลการศึกษาของโครงการนํารอง  
  (7)  ประสิทธิภาพการทํางานของระบบน้ําเสีย วัดไดจากคุณภาพของน้ําท้ิงท่ีผานการ
บําบัดแลว โดยจะตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานกําหนดหรือดีกวา ระบบบําบัดน้ําเสียแตละระบบจะ
มีประสิทธิภาพการทํางานไมเทากัน  
  (8)  มลพิษท่ีเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ และชนิดของมลพิษทุกชนิดในรูป
ของของแข็ง ของเหลว และกาซ ท่ีอาจเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย จะตองไดรับการศึกษาและคาด
ประมาณ โดยท่ัวไปมักจะใชขอมูลท่ีไดจากโครงการศึกษานํารอง  
  (9)  การกําจัดกากตะกอน จําเปนตองมีการศึกษาถึงขอจํากัดของการกําจัดกากตะกอน
ท้ังดานวิธีการ คาใชจาย และผลกระทบดานตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ข้ันตอนการเลือกระบบกําจัดกาก
ตะกอนที่เหมาะสม ควรกระทําไปพรอม ๆ กับการเลือกระบบบําบัดน้ําเสีย  
  (10) ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมอาจมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยเฉพาะ
คุณภาพของน้ําในแหลงน้ําท่ีใชเปนที่รองรับน้ําเสีย บางแหงอาจจะตองมีการกําหนดใหทําการบําบัดแร
ธาตุท่ีเปนสารอาหารของพืชใหมีคาต่ําเปนพิเศษ นอกจากนี้ปญหาเรื่องกลิ่นก็มีความสําคัญตอการ
คัดเลือกระบบและสถานที่กอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นขอมูลเกี่ยวกับความเร็วลม ทิศทางลม และ
ระยะหางจากชุมชน จึงเปนตัวแปรที่สําคัญ  
  (11)  ขอมูลดานการใชสารเคมีจะตองทําการศึกษาถึงชนิด และปริมาณของสารเคมีท่ี
ใชในขั้นตอนตางๆ ของระบบบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังคาใชจาย และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใชสารเคมี
ดังกลาว  
  (12)  ความตองการดานพลังงาน จะตองรูถึงปริมาณพลังงานที่ใช และคาใชจายท่ี
เกิดข้ึน หากตองการออกแบบระบบที่ชวยใหประหยัดคาใชจายไดมากขึ้น  
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  (13) ความตองการดานบุคลากร ควรมีการศึกษาถึงปริมาณและความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่จําเปนตอการควบคุม และปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนของระบบบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังการ
วางแผนดานการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคต  
  (14) ขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ความตองการ
เฉพาะดานสําหรับการปฏิบัติงาน และการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจําเปนตองมีการจัดทําไว รวมถึง
รายช่ืออุปกรณสํารองและราคา  
  (15) ระบบเสริม (Auxiliary Process) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียให
ดียิ่งข้ึน บางครั้งจําเปนตองมีการใชข้ันตอนการบําบัดเฉพาะดานเพิ่มเติม ดังนั้นจึงจําเปนตองรูระบบที่
ตองใชผลกระทบที่มีตอคุณภาพน้ําท้ิง โดยเฉพาะเมื่อมีการลมเหลวเกิดข้ึน  
  (16) สมรรถภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย จําเปนตองประเมินถึงสมรรถภาพ
การทํางานของระบบในระยะยาว และปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะความลมเหลวของระบบที่อาจ
เกิดข้ึนไดบอยครั้ง  
  (17) ความสลับซับซอน ระบบบําบัดน้ําเสียแตละระบบจะมีความยาก-งาย ในการ
ปฏิบัติงาน และดูแลรักษาไมเทากัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงความซับซอนและความยุงยากที่อาจจะ
เกิดข้ึน โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน รวมท้ังการวางแผนฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีเพื่อการแกไขปญหาเหลานี้  
  (18) ข้ันตอนตางๆ ของระบบบําบัดน้ําเสียมีความเหมาะสมตออุปกรณ และเครื่องมือ
ท่ีมีอยูในปจจุบันหรือไม (Compatibility) รวมท้ังความยากงายตอการขยายโรงบําบัดน้ําเสียในอนาคต  
  (19) ท่ีดิน ควรศึกษาและจัดหาพื้นที่สําหรับการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย พื้นที่สําหรับ
การตกแตง และปลูกตนไมเปนรั้วธรรมชาติ เพื่อเสริมสรางทัศนียภาพและลดปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ี
อาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังพื้นที่วางสําหรับการขยายโรงบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติมในอนาคต  
 นอกจากนี้  ไมควรแยกพิจารณาเฉพาะโรงบําบัดน้ําเสียออกจากระบบรวบรวมน้ําเสีย ในการ
ประเมินเกี่ยวกับระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงบําบัดนั้นจะตองคํานึงถึงความสมดุลของการเลือกโรง
บําบัดท่ีตั้งอยูนอกเขตเมือง  เนื่องจากมีราคาที่ดินต่ํากับการที่จะตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนในการขนสงน้ํา
เสียไปยังโรงบําบัด  ถามีพื้นที่ขนาดใหญควรจะเลือกระบบบําบัดแบบงายท่ีมีคาใชจายในการดําเนินงาน
ท่ีต่ํา และตองทําการเปรียบเทียบคาใชจายของทางเลือกของระบบตางๆ โดยนําคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและดําเนินการในระยะยาวมาพิจารณา    
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รูปที่ 3-3 แสดงการเลือกระบบบําบัดและการแบงปจจัยหลักและปจจัยรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: Ministry of Construction (Japan) Technical “Guideline for Drainage and Wastewater 
Disposal Projects in Developing Countries” , 1993. 

การตรวจสอบระบบที่มีอยู 
เร่ิมตน 

ระดับของมลพิษในแหลงน้ํา

การกําหนดเปาหมาย 
ระดับคุณภาพน้ํา 

การเลือกวิธีการบําบัด  
 (ขั้นเตรียมการ) 

การเลือกวิธีการบําบัด  
 (ขั้นที่ 2) 

ตัดสินใจเลือกวิธีการบําบัด

ประมาณราคาคาใชจาย 
ในการกอสราง 

จัดซื้อหาไดหรือไม

มีงบประมาณ 
เพียงพอหรอืไม

เขาสูการดําเนินการโครงการ 

มาตรฐานน้ําทิ้งและ 
มาตรฐานสิ่งแวดลอม 

ขอจํากัดในการใชที่ดิน 

(ปจจัยหลัก)

บํารุงรักษางาย 

(ปจจัยรอง) 

การตรวจสอบ 
การใชระบบที่มีอยู 

ได

ได

ไม 

ไม 

(ปจจัยหลัก) 

ประมาณราคาคาใชจาย 
การดําเนินงานและบํารุงรักษา 

เลือกวิธีการบําบัดขั้นสุดทาย 
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 3.2.3 เกณฑทั่วไปในการพิจารณาเลือกกระบวนการบําบัดเปรียบเทียบกับราคาที่ดิน 
(1) ถาท่ีดินมีราคานอยกวา 0.5 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบบอผึ่ง 
(2) ถาท่ีดินมีราคาระหวาง 0.5-3 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบสระเติมอากาศ 
(3) ถาท่ีดินมีราคามากกวา 3 ลานบาทตอไร ควรพิจารณาใชระบบเติมอากาศยืดเวลา 

หรือระบบเอเอส 
 3.2.4 กระบวนการบําบัดที่มีศักยภาพที่ควรพิจารณาในการเลือกระบบ 
  กระบวนการบําบัดน้ําเสียท่ีมีศักยภาพที่ใชอยูอยางแพรหลายในประเทศไทยมีดังนี้  

(1) บอผึ่ง (Stabilization Pond) 
(2) สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
(3) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 
(4) ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจแบบธรรมดา (Conventional Activated Sludge) 

 3.2.5 รายละเอียดของระบบดังกลาวมีดังตอไปนี้  
  บอผึ่ง   ระบบนี้ประกอบดวยบอตื้นๆ ท่ีบําบัดน้ําเสียโดยใชการทํางานรวมกันของ
แสงอาทิตย  แบคทีเรีย สาหราย และออกซิเจน  
  ขอไดเปรียบของระบบนี้ คือ  

(1) กอสรางงาย 
(2) คาใชจายในการลงทุนต่ํา 
(3) คาใชจายในการดําเนินงานและดูแลรักษาต่ํา 
(4) การดําเนินงานและการดูแลรักษาทําไดงาย 
(5) สามารถทนตอภาระบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้นอยางกะทันหัน (Shock Load)  
(6) สามารถกําจัดพวกฟคัลโคลิฟอรมไดดี 
(7) มีกากตะกอนที่ตองกําจัดนอย 

  ขอเสียเปรียบ  คือ ระบบนี้ตองการพื้นที่จํานวนมาก  ถามีพื้นที่เพียงพอและสามารถ
จัดซื้อได  ควรเลือกระบบนี้เปนอันดับแรก  
  สระเติมอากาศ ระบบนี้จะคลายกับบอผึ่ง แตจะตางกันตรงที่ระบบนี้จะตองมีการติดตั้ง
เครื่องเติมอากาศเพื่อเรงการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  
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  ขอไดเปรียบ คือ  เหมือนกับระบบบอผึ่ง และระบบนี้มีการใชเครื่องเติมอากาศจะชวย
ลดขนาดพื้นที่ 
  ขอเสียเปรียบ คือ ระบบนี้มีคาใชจายในการใชเครื่องเติมอากาศ 
  ระบบคลองวนเวียน  วิธีนี้สามารถใชถังหรืออาจเปนรูปคลองหรือคูท่ีจะใหน้ําเสีย
หมุนเวียน โดยการใชใบพัดเพื่อทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของน้ําเสียและเพื่อท่ีจะใหออกซิเจนสําหรับเรงการ
เจริญเติบโต ของแบคทีเรีย มีการหมุนเวียนกากตะกอนเพื่อเพิ่มปริมาณแบคทีเรียในถังปฏิกรณ และเพื่อ
ทําใหเกิดอัตราการยอยสลายสูง  
  ขอไดเปรียบ  คือ 

(1) ประสิทธิภาพการกําจัดบีโอดีสูง 
(2) ใชขนาดของพื้นที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับบอเติมอากาศ และบอผึ่ง  
(3) สามารถรองรับน้ําเสียท่ีมีอัตราการไหลและคุณภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง  
(4) ใหกากตะกอนคงตัว (เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเอเอส) 

  ขอเสียเปรียบ คือ ตองมีระบบแยกตะกอนของแข็งออกจากน้ําในขั้นตอนสุดทายและ
ระบบกําจัดกากตะกอน 
  ระบบแอกทิเวเต็ดสลัจดแบบธรรมดา (เหมาะสมสําหรับประชากรจํานวนมาก)  
วิธีนี้จะใหออกซิเจนกับน้ําเสียดวยเครื่องเติมอากาศแบบหัวกระจายออกหรือเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ํา มี
การหมุนเวียนกากตะกอนเพื่อเพิ่มแบคทีเรียในน้ําเสียเพื่อเรงกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย อาจมีการ
ดัดแปลงกระบวนการเพื่อใหสามารถรองรับการเกิดปริมาณช็อค (shock load) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา      
ท่ีเขามาหรือเพื่อใหคาใชจายการดําเนินงานมีคาต่ําสุด วิธีนี้เหมาะสําหรับรองรับน้ําเสียจากประชากร
จํานวนมาก 
  ขอไดเปรียบ คือ 

(1) ประสิทธิภาพการกําจัดบีโอดีสูง 
(2) ใชขนาดพื้นที่นอย 
(3) เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมนอย 

  ขอเสียเปรียบ คือ ตองการทักษะในการดําเนินงานระดับสูง และจะตองมีกระบวนการ
บําบัดกากตะกอนแยกตางหาก 
  ท้ังนี้การคัดเลือกระบบบําบัดท่ีเหมาะสมในแตละพื้นที่  ใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
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3.3   หลักเกณฑการเลือกสถานที่ตั้งโรงบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
 3.3.1 การเลือกสถานที่ต้ังโรงบําบัดน้ําเสีย ควรพิจารณาความเหมาะสมดังตอไปนี้ 

(1) สถานที่ตั้งควรเปนบริเวณที่มีระดับต่ําท่ีสุดเพื่อใหสามารถวางทอรับน้ําเสียมาได
ดวยการไหลตามธรรมชาติซึ่งปกติมักจะอยูใกลแมน้ํา 

(2) ควรกําหนดโรงบําบัดน้ําเสียใหอยูหางจากยานชุมชนไมต่ํากวา 300 เมตร เพื่อ
ปองกันเสียงและกลิ่นรบกวน 

(3) ตองมีทางเขาถึงท่ีสะดวกเพื่อการขนสงวัสดุ อุปกรณ กากตะกอน ขยะ สารเคมี 
รวมท้ังการกอสรางระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯลฯ 

(4) โรงบําบัดน้ําเสียท่ีกอสรางตองระวังเรื่องน้ําทวม ตองมีการเตรียมการปองกันน้ํา
ทวมไวดวย 

(5) สภาพของชั้นดินตองแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ําหนักของโครงสรางโรงบําบัด
น้ําเสีย 

(6) ราคาที่ดิน : สําหรับความตองการใชท่ีดินเพื่อกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียนั้น 
สามารถประมาณคราวๆ ในเบื้องตนไดวา 
   -  ระบบบอผึ่ง : ใชพื้นที่ประมาณ 4 ตารางเมตร/คน 
        -  ระบบสระเติมอากาศ : ใชพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร/คน 
        - ระบบเอเอส : ใชพื้นที่ประมาณ 0.3 ตารางเมตร/คน 

(7) ตําแหนงและวิธีการท้ิงน้ําเสียท่ีบําบัดแลว : จุดปลอยน้ําท้ิงจะตองออกแบบให
ผสมกับน้ําในลําน้ําไดอยางทั่วถึงดี 

(8) มีมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
(9) มีการสรางความเขาใจและการยอมรับของประชาชนในทองถิ่นสําหรับความ

จําเปนของการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย 
 3.3.2 แนวทางการพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก  

(1) สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก (Small-scale Wastewater  Treatment 
System) ท่ีใชบําบัดน้ําเสียจากบานพักอาศัยเปนระบบบําบัดติดกับที่ (On-site Treatment) ระบบที่นิยมใช
กันในปจจุบัน ไดแก บอเกรอะ (Septic Tank) ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter ) บอซึม และลานซึม 
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(2) บอเกรอะ  เปนการบําบัดน้ําเสียข้ันตน โดยการแยกของแข็งออกจากของเหลว 
ตะกอนสวนหนึ่งจะถูกยอยสลาย อีกสวนหนึ่งลอยข้ึนเปนคราบฝาเหนือน้ํา เมื่อมีการสะสมตะกอนและ
ฝาสูงสุด จะตองมีขนาดความจุของบอเพื่อเก็บกักน้ําเสียไดไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง 

(3) ประสิทธิภาพของบอเกรอะ สามารถกําจัดความสกปรกในรูปสารอินทรีย    
(BOD) ไดประมาณรอยละ 26-65 ตะกอนสารแขวนลอย รอยละ 40-80 ไขมันรอยละ 70-80 

(4) ถังกรองไรอากาศ  เปนขบวนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีวภาพ แบบไมใช
อากาศ ในถังท่ีบรรจุตัวกรอง (Filter Media) เชน กรวด พลาสติก พีวีซี และไนลอน  เปนตน ท่ีมีความ
พรุนของผิวประมาณรอยละ 45 ขนาดความจุของถังกรองเก็บกักน้ําเสียไดไมนอยกวา  12 ช่ัวโมง 
 3.3.3 แนวทางในการพิจารณาเลือกประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียตามขนาดชุมชน 

• โดยทั่วไปสามารถสรุปรูปแบบของการจัดการน้ําเสียได 4 แบบ คือ 
   (1)   ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบาน 
   (2)   ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก 
   (3)   ระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนขนาดใหญ  
   (4)   รูปแบบผสมผสานของระบบดังกลาวขางตน 

• การเลือกรูปแบบการบําบัดน้ําเสียชุมชนพิจารณาไดจาก 3 แนวทางดังนี้ 
   (1) การพิจารณาจากความหนาแนนประชากร ยกตัวอยางเชน 
     -  พื้นที่ ก. ความหนาแนนประชากร < 100 คน/เฮกแตร 
             -  พื้นที่ ข. ความหนาแนนประชากร ประมาณ 100 – 300 คน/เฮกแตร 
                   -  พื้นที่ ค. ความหนาแนนประชากร > 300 คน/เฮกแตร  
   หมายเหตุ 
    1 ไร = 0.16 เฮกแตร หรือ = 0.395 เอเคอร 
    1 เฮกแตร = 6.25 ไร 
    1 เอเคอร = 2.5 ไร 
   (2) แนวทางการเลือกรูปแบบการบําบัดน้ําเสียของ 
    -  พื้นที่ ก. เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบาน 
    -   พื้นที่ ข. เปนระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนขนาดเล็กหรือระบบ

บําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ีท่ีมีประสิทธิภาพการบําบัดสูง 
    -  พื้นที่ ค. เปนระบบรวบรวมน้ําเสียกับระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 
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   (3) การพิจารณาจากการคํานวณเปรียบเทียบความเหมาะสมโดยสมการที่ใช
เปรียบเทียบความคุมทุนของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางกับระบบบําบัด
น้ําเสียแบบติดกับที่เฉพาะบาน สามารถแสดงไดดังนี้ 

     CT + MT + Cp    L      <    Cj + Mj 
   N      N               N                                                                       - ( 1 )   

โดยที่ CT = คากอสรางของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง (บาท) 
 MT =  คาใชจายในการดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางสําหรับ Y ป  (บาท) 
 Y = ปการใชประโยชนของระบบ (ป) 
 L = ความยาวของระบบทอรวบรวมน้ําเสียจากบานทั้งหมดในพื้นที่ 
   โครงการ (เมตร) 
 N =  จํานวนบาน (หลัง) ในพื้นที่โครงการ 
 L =  ความยาวทอเฉลี่ยตอหลังคาเรือน (เมตร/หลัง) 
 N 
 CP = คากอสรางของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย (บาท/เมตร) 
 Cj =  คากอสรางสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่เฉพาะบาน (บาท/ระบบ) 
 Mj =  คาดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่เฉพาะบาน (บาท/หลัง) 
จากสมการ  (1)  เราสามารถเขียนออกมาไดวา 

 L     <         Cj   +    Mj   -    CT + MT 

  N                N      N 
                                   CP     - (2) 

 L เปนคาท่ีบอกถึงความคุมทุนวาความยาวทอเฉลี่ยตอจํานวนหลังคาเรือน N ควรเปน 
 N  เทาใด จึงจะคุมทุนในการออกแบบกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัด 
  น้ําเสียเปนแบบระบบบําบัดสวนกลาง ยกตัวอยางเชน 
 L =   900  เมตร          = 30  เมตร/หลัง 
 N   30  หลัง  
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3.4   หลักเกณฑการพิจารณาระบบการกําจัดกากตะกอน (Sludge Disposal)  
 กากตะกอนมาจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียซึ่งแยกเอาของแข็งและสารอินทรียออกจากน้ําเสีย  
แลวปลอยน้ําท่ีบําบัดแลวท้ิงไป  คงเหลือแตกากตะกอนที่ตองกําจัดท้ิงตอไป  
 3.4.1 การกําจัดกากตะกอนขั้นสุดทาย 
  การกําจัดกากตะกอนขั้นสุดทาย  คือการขนกากตะกอนเปยกและกากตะกอนแหงไป
ท้ิง การท้ิงกากตะกอนทําไดโดยการเกลี่ยบนดิน ท้ิงในบอพัก  ฝงกลบ และถมที่ ในการนํากากตะกอนไป
ท้ิงสูสิ่งแวดลอมภายนอกจําเปนตองมีกากตะกอนที่ไดคุณภาพ  คือมีความปลอดภัยตอคนและสัตว ไมกอ
มลพิษอีก ซึ่งตองพิจารณาสารอินทรีย  ธาตุอาหาร เช้ือโรค โลหะหนัก และสารพิษตางๆวามีปริมาณมาก
นอยเพียงใด 
 3.4.2 การนํากากตะกอนมาใชประโยชน 
   การนํากากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ สามารถนํามาใชเปนปุยได หรือ
เปนตัวปรับสภาพดินในทางเกษตรกรรมไดเปนอยางดี เนื่องจากมีธาตุอาหารจําพวกไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส ตามที่พืชตองการ  อยางไรก็ตามกากตะกอนสดจากระบบบําบัดน้ําเสียควรนํามาผาน
กระบวนการหมักแบบไรอากาศกอน เพื่อท่ีจะไดปุยหมักที่มีคุณสมบัติดีข้ึน และไมมีกลิ่นเหม็น
เหมือนกับกากตะกอนสด 

3.5   หลักเกณฑการพิจารณาระบบรวบรวมน้ําเสีย (Collection System) 
 ระบบรวบรวมน้ําเสียควรจะออกแบบเพื่อวางระบบทอใหลาดเอียงตามลักษณะความสูงต่ําของ
พื้นดิน  เพื่อใหน้ําเสียสามารถไหลไปเองตามธรรมชาติ แตกรณีท่ีไมสามารถวางทอใหลาดเอียงตามความ
สูงต่ํา ของพื้นที่ได อาจจําเปนตองกอสรางสถานีสูบน้ําเสียเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม 
 ในการวางแผนและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย จําเปนตองอาศัยขอมูลดานตางๆ อาทิ 
อัตราการไหลของน้ําเสีย ระบบของไหล (Hydraulic)  การคัดเลือกขนาดและประเภทของทอระบายน้ํา
เสียอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังจําเปนตองวางแผนเกี่ยวกับการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบทอ 
รวมท้ังการควบคุมกลิ่น และปองกันการกัดกรอนของทอท่ีอาจเกิดข้ึนได เพื่อใหสามารถใชงานใน
ระยะเวลายาวนานได   
 ระบบรวบรวมน้ําเสียแบงออกตามลักษณะของน้ําท่ีจะระบายออกเปน 2 ประเภท คือ  
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 3.5.1 ระบบทอรวม (Combine System) ระบบทอรวมเปนระบบที่ทําหนาท่ีท้ังรวบรวมน้ําเสีย
และน้ําฝนไปยังโรงบําบัดน้ําเสีย โดยปกติระบบทอรวมจะระบายน้ําออกตามจุดท้ิงน้ําในกรณีท่ีมีฝนตกมาก 
ท้ังนี้เพื่อไมใหขนาดของระบบและโรงบําบัดใหญเกินความจําเปน น้ําท่ีระบายออกจากระบบจะมีความ
สกปรกของน้ําเสียปนออกไปดวยแตจะถูกเจือจางโดยน้ําฝน แตอยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ไมมีฝนหรือ
ฝนไมมาก น้ําเสียในระบบจะถูกรวบรวมเขาสูโรงบําบัดไดท้ังหมด 
 3.5.2 ระบบทอแยก (Separate System) ระบบทอแยกเปนระบบที่นิยมมากในการออกแบบ
ในปจจุบันซึ่งแยกการรวบรวมน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน งายตอการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบทอจึงแบงออกเปน 2 ทอ คือ ทอน้ําเสียซึ่งรับและระบายน้ําเสียโดยตรง ซึ่งออกแบบใหน้ําเสียไหล
ตามแรงโนมถวงจนเขาระบบบําบัดน้ําเสียกับทอระบายน้ําฝน แตท้ังนี้คาใชจายในการเดินระบบทอ
รวบรวมน้ําเสียแยกตางหาก ทําใหระบบทอแยกมีคาการลงทุนตอหนวยสูงกวาระบบทอรวม สวนน้ําฝนจะ
ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะตามปกติไมตองผานกระบวนการบําบัด 

3.6   การพิจารณาเลือกระบบรวบรวมน้ําเสีย 
 ระบบรวบรวมน้ําเสียท้ัง 2 ระบบเปนระบบที่ใชกันอยูท่ัวไปในปจจุบัน แมวาระบบทอแยกจะ
เปนระบบที่ดีกวาและเหมาะกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมโดยเฉพาะการรวบรวมและการบําบัดน้ําเสีย      
แตการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในชุมชนเดิมควรพิจารณาถึงปญหาอื่นๆ ประกอบดวย เชน      
การกอสราง  สภาพโครงขาย ผังเมืองปจจุบัน ศักยภาพ ความพรอมของชุมชนตลอดจนความเหมาะสม
ของระบบตอชุมชน 
 3.6.1 ระบบทอรวม  ระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอรวมมีความเหมาะสมสําหรับชุมชนที่มีอยู
เดิม ท้ังนี้เนื่องจากสามารถปรับปรุงระบบระบายน้ําท่ีมีอยูเดิม หรือท่ีกําลังจะพัฒนาใหเปนระบบรวบรวม
น้ําเสีย เขากับระบบบําบัดน้ําเสียรวมไดงาย การกอสรางไมยุงยาก และสามารถรวบรวมน้ําเสียไปสู     
โรงบําบัดน้ําเสีย  ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในหนาแลง ในชวงฝนตกหนักประสิทธิภาพในการ
รวบรวมน้ําเสียจะลดต่ําลงแตจะไมมีผลตอสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังงายตอการควบคุมและตรวจสอบ 
ตลอดจนมีขอดีดานอื่นๆ อีก ไดแก 
  (1) การใชพ้ืนที่  เนื่องจากระบบระบายน้ําเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปนของ
ชุมชน ดังนั้น ชุมชนสวนใหญจึงมีการวางแผนเกี่ยวกับระบบระบายน้ํา ตลอดจนการเตรียมพื้นที่สําหรับ
การกอสราง ดังนั้นระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอรวม ซึ่งสามารถใชรวมกับระบบระบายน้ําจึงไมมี
ขอจํากัดในดานพื้นที่ และเนื่องจากน้ําเสียของชุมชนมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับน้ําฝน ดังนั้น จึงไมตอง  
มีการขยายขนาดของระบบระบายน้ํา เพื่อท่ีจะทําหนาท่ีรวบรวมน้ําเสีย 
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  (2) การตอเชื่อม  เนื่องจากระบบสุขาภิบาลในอาคารมีรูปแบบเปนระบบระบายน้ํา 
และใชทอเดียวกัน  ดังนั้น  จึงงายตอการตอทอเช่ือมเขากับระบบระบายน้ํา นอกจากนี้การตัดตอระบบ
จากสวมท่ีใชในปจจุบันเขากับระบบระบายน้ํา ก็สามารถทําไดงายในอัตราคาใชจายท่ีต่ํา 
 3.6.2 ระบบทอแยก  ระบบทอแยก เปนระบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในการลด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม ระบบดังกลาวเปนระบบที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากระบบทอรวม จึงเปนระบบที่แพง
กวาระบบทอรวม ซึ่งเปนระบบเกาแบบพื้นฐานที่ไมตองมีโครงขายท่ีซับซอน ระบบนี้มีขอจํากัดสําคัญ
ในการสรางในพื้นที่ชุมชนเดิม  ดังนี้ 
  (1) พ้ืนที่ในการเดินทอประธาน  โดยปกติทอประธานซึ่งรับน้ําเสียจากทอแขนงจะ
วางในเขตถนนคูกับทอระบายน้ํา ซึ่งปจจุบันไดมีการใชพื้นที่ดังกลาวสําหรับระบบ สาธารณูปโภคอื่นๆ 
เชน ทอระบายน้ํา ทอประปา ทอรอยสายไฟ เหลานี้เปนตน ดังนั้นการเพิ่มระบบรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่
ดังกลาวจึงเปนไปไดยาก นอกจากนี้ ระบบรวบรวมน้ําเสียยังมีขอจํากัดอื่นๆ อีก เชน จะตองวางหางจาก
ทอประปาตามมาตรฐานทางสาธารณสุข จะตองมีพื้นที่สําหรับสรางสวนประกอบของระบบ  เชน บอพัก
สถานียกระดับน้ํา เหลานี้เปนตน 
  (2) ปญหาการตอเชื่อม (House Connection) ประกอบดวย    

 (2.1) ในระบบทอแยกจะตองมีทอเช่ือมนําน้ําเสียจากอาคารเขาทอรับน้ําเสีย ซึ่ง
แยกจากทอระบายน้ํา  และจะตองมีความลาดชันเพียงพอเพื่อใหน้ําในเสนทอมีกําลังพอท่ีจะชะลางความ
สกปรกใหไหลลงทอไดสะดวก น้ําเสียทุกชนิดจะตองนําลงทอท้ังหมด รวมท้ังจากสวมดวย 

 (2.2) อาคารที่ปลูกสรางแลว และระบบทอภายในอาคารซึ่งไมไดออกแบบไว
สําหรับแยกระบบจะมีปญหาในการตอทอลงทอเชื่อม อาคารบางหลังอาจจะตองมีการตัดเจาะพื้นบาน 
เพื่อเดินระบบใหมใหถูกตอง เครื่องสุขภัณฑท่ีใชก็จะตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับระบบ เชน สวมราด
น้ําก็จะตองเปลี่ยนเปนสวมแบบชักโครก เพื่อใหน้ําชะลางสามารถพาสิ่งปฏิกูลไปลงทอน้ําเสียรวมได
โดยไมใหมีตะกอนตกคางในทอ รวมท้ังสุขภัณฑท่ีใชทําครัวและชะลางดวย 

 (2.3) อาคารและสิ่งปลูกสรางปจจุบัน ซึ่งยังไมไดมีการจัดการเรื่องแนวเขต
ปลอดสิ่งปลูกสรางจากเขตถนน (Set Back) โดยเฉพาะตึกแถว อาคารพาณิชยยังตั้งอยูชิดขอบทางเทา
เกือบทั้งหมด ซึ่งเปนอุปสรรคตอการกอสราง 

 (2.4) ระบบระบายน้ําในซอยยอยยังเปนแบบรางระบายน้ําอยูมาก ซึ่งมีท้ังชนิด
ฝาปดและเปดใชรวมกันทั้งระบายน้ําและน้ําเสีย การตัดตอทอเช่ือมเพื่อใหแยกขาดออกจากกัน หรือเดิน
ทอเชื่อมใหม ซึ่งอาจจะตองลอดใตทออยางอื่นอีกดวย 
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 (2.5) พื้นที่ท่ียังไมไดพัฒนา ซึ่งรอรับการขยายตัวของชุมชนที่จะเกิดข้ึนจะตองมี
มาตรการ ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการวางระบบของอาคารที่เกิดข้ึนและความพรอมของระบบที่จะรับน้ําเสียจาก
พื้นที่ โดยปกติการขยายตัวและการพัฒนาสวนธุรกิจของเอกชนจะกาวเร็วกวาการพัฒนาสาธารณูปโภค
ของรัฐบาล   ดังนั้นการใหเอกชนสรางระบบไวรอการขยายระบบทอแยกนั้น อาจจะเปนไปไมไดในทาง
ปฏิบัติ 

3.7   องคประกอบของระบบรวบรวมน้ําเสียและการทํางาน 
 3.7.1 ระบบทอรวม 
  ระบบนี้ประกอบดวยทอระบายน้ํา (Drainage Pipe) อาคารผันน้ําเสีย (Combined Sewer 
Overflow : CSO) ทอรวบรวมน้ําเสีย (Interceptor) สถานียกระดับน้ําเสีย (Lift Station) และสถานีสูบน้ํา
เสีย (Pumping station) องคประกอบตางๆ ของระบบทอรวมจะทํางานรวมกัน เพื่อทําหนาท่ีระบายน้ําฝน
ท่ีตกลงมาใหลงสูแหลงน้ําและรวบรวมน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่บริการ สงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียโดยมี
การทํางาน  ดังนี้ 

(1) กรณีไมเกิดฝนตก น้ําเสียจะไหลผานทอระบายน้ําเขาสูอาคารผันน้ําเสีย หลังจาก
นั้นทอรวบรวมน้ําเสียจะสงน้ําเสียใหไหลเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียตอไป 

(2) กรณีเกิดฝนตก น้ําฝนที่มีน้ําเสียปนอยูจะไหลผานทอระบายน้ําเขาสูอาคารผันน้ํา
เสีย ทอดักน้ําเสียในอาคารผันน้ําเสียจะทําหนาท่ีดักน้ําเสียปริมาณหนึ่ง (นิยมออกแบบที่ 5 เทาของอัตรา
การเกิดน้ําเสียเฉลี่ย) เขาสูทอรวบรวมน้ําเสีย น้ําฝนผสมน้ําเสียสวนเกินจะไหลลนผานอาคารผันน้ําเสียลง
สูแหลงน้ําโดยตรง 
 3.7.2 ระบบทอแยก 
  องคประกอบของระบบทอแยกมีเชนเดียวกับระบบทอรวม เวนแตจะไมมีอาคารผันน้ํา
เสียเทานั้น กลาวคือ  มีทอระบายน้ํา (Drainage Pipe) ทอรวบรวมน้ําเสีย (Waste Collection Pipe) สถานี
ยกระดับน้ําเสีย (Lift Station) และสถานีสูบน้ําเสีย (Pumping Station) 

3.8   การตรวจสอบระบบรวบรวมน้ําเสีย 
 เนื่องจากทอรวบรวมน้ําเสียมีความยาวพอสมควรและมักถูกกอสรางอยูใตดิน โดยทั่วไปอยูใต
ถนนหลัก  จึงทําใหไมสามารถมองเห็นความผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในเสนทอได ซึ่งความผิดปกติ
ดังกลาว  ไดแก 

 การทับถมตัวของตะกอนของเสีย ซึ่งรวมทั้งตะกอนกรวดทรายตางๆ ท่ีกนทอ 
 การอุดตันของแนวทอ อันเกิดจากขยะตางๆ ท่ีถูกทิ้งลงสูแนวทอ 
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 น้ําเสียมีพิษ ซึ่งรวมถึงสารอันตรายตางๆ ท่ีถูกแอบทิ้งลงในแนวทอ 
 การรั่วไหลสูแหลงน้ําสาธารณะที่อยูใกลแนวทอ 
 โครงสรางตาง ๆ ชํารุดเสียหาย ทําใหเกิดการรั่วไหลของน้ําเสียออกสูสาธารณะหรือ

รั่วไหลของน้ําใตดินเขาระบบ รวมท้ังทําใหสภาพการไหลของน้ําเสียผิดจากที่ออกแบบไวซึ่งความ
ผิดปกติดังกลาวนั้นนอกจากมีผลทําใหปริมาณและสภาพการไหลของน้ําเสียผิดจากที่ออกแบบแลว       
ยังอาจสงผลตอเครื่องจักรกลตางๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย เชน เครื่องสูบน้ํา และเครื่องตักขยะอัตโนมัติ  
นอกจากนี้ยังสงผลถึงข้ันที่จะทําใหการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียลมเหลวไดทําใหการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียไมมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการตรวจสอบแนวทอ และระบบรวบรวมน้ําเสีย โดย
กําหนดเปนแผนการที่ชัดเจน  เพื่อความงายตอการตรวจสอบดังกลาว 
 3.8.1  การดําเนินการตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษาระบบรวบรวมน้ําเสีย   
  การตรวจสอบระบบทอระบาย และระบบรวบรวมน้ําเสีย ซึ่งมีข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

 (1) การตรวจสอบทางกายภาพของจุดเชื่อมตอของระบบระบายน้ําเดิมของชุมชนท่ี
เชื่อมตอกับระบบระบายน้ําท่ีสรางขึ้นใหม ซึ่งปกติมักมีความผิดปกติเกิดข้ึน เชน มีรอยแตก หรือชอง
ขนาดใหญ ซึ่งขยะขนาดใหญสามารถหลุดรอดลงไปไดงายๆ รวมท้ังเกิดจากการกระทําของคนในชุมชน
นั้น เพื่อท้ิงขยะหรือเศษอาหารตางๆ ลงไป เปนตน 

 (2) การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของการไหลในเสนทอ ซึ่งรวมท้ังความ
ผิดปกติ ท้ังการไหลของน้ําเสีย สี และกลิ่นตางๆ ของน้ําเสีย ซึ่งปกติตองไมมีสี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ซึ่ง
การตรวจสอบดังกลาวสามารถกระทําไดสําหรับแนวทอระบายขนาดไมใหญมาก และกอสรางไมลึกจาก
ผิวดินมากนัก โดยสามารถตรวจสอบไดดวยการเปดฝาบอพักหรือบอตรวจสอบและสังเกตไดดวยตา  
หากมีความผิดปกติดังกลาวเกิดข้ึน 
 3.8.2 การบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา และระบบรวบรวมน้ําเสีย ประกอบดวย 

 (1) การปองกันการทิ้งขยะและเศษอาหารรวมทั้งสารแปลกปลอมตางๆ ดวยการหมั่น
ตรวจสอบจุดท่ีมีความเสี่ยงตอการกระทําดังกลาว เชน จุดรอยเชื่อมทอท่ีอยูใกลรานอาหาร สถาน
ประกอบการ หรือโรงงานตางๆ ซึ่งการดําเนินการจะรวมถึงการประชาสัมพันธ ขอความรวมมือและมี
มาตรการลงโทษตางๆ และเมื่อพบจุดดังกลาว ควรมีการซอมปดในทันที 

 (2) การลอกทอระบายน้ํา ดวยรถดูดโคลน หรือใชแรงงานผูตองขัง ซึ่งภาระ หนาท่ี
ดังกลาวเปนความรับผิดชอบประจําของหนวยงานราชการ เชน สํานักการชางของเทศบาล ซึ่งกระทําเปน
ประจํา  เพียงแตการดําเนินงานควรมีการทําตามแผนการที่วางไวอยางตอเนื่อง  
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 (3) การใชรถดูดโคลน หรือแรงงานคน ดูดลอกโคลนหรือขยะในแนวทอ หรือระบบ
รวบรวม ในจุดท่ีมีการสะสมตัวของขยะ หรือโคลนงาย เชน บริเวณทอแยกจากอาคารผันน้ําฝน ซึ่ง
เกิดข้ึนเนื่องจากขอจํากัดดานโครงสรางของอาคารดังกลาว ทําใหมีการสะสมตัวในเสนทอน้ําเสียแยก
ประจํา 

 (4) การเปดเดินเครื่องตักขยะอัตโนมัติอยางตอเนื่อง เพื่อมิใหขยะสะสมตัวหนา
เครื่องตักดังกลาว เพราะหากหยุดเดินเครื่องตักขยะอัตโนมัติ เปนเวลานานๆ จะทําใหขยะสะสมตัวใน
ปริมาณมาก ทําใหระดับน้ําในเสนทอถูกยกสูงข้ึนมีผลใหความเร็วของน้ําในทอรวบรวมลดลง ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการตกตะกอนทับถมตัวของของแข็งท่ีอยูในน้ําเสีย ทําใหเกิดการเนาเหม็นไดในเวลาตอมา 

 (5) การกําหนดจุดตรวจสอบระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยเฉพาะจุดเชื่อมตอของโครงขาย 
แนวทอตางๆ เพื่อใชเปนจุดกําหนดพื้นที่ตางๆ หากมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ีหองปฏิบัติการ แลวพบ
ความผิดปกติของสารปนเปอนท่ีปะปนมากับน้ําเสีย การตรวจสอบ โดยแบงพื้นที่ดังกลาว ทําใหสามารถ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของสารปนเปอนและสามารถแกไขปญหาได  อยางทันทวงที 

 (6) การใชคนลงไปตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสียนั้น ควรมีการ
กําหนดมาตรการ เพื่อความปลอดภัยอยางรอบคอบ 
3.9   ขั้นตอนการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  3-4  หนวยปฏิบัติการในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย 
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 การจะใหไดมาซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองอาศัยการ
ทํางานตามขั้นตอนที่สําคัญไดแก การออกแบบ (System Design) การประเมินคุณคาทางวิศวกรรม (Value 
Engineering) การกอสราง (Construction) และการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย (Start up and Operations)  
 3.9.1 การออกแบบ (System Design) การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเปนขั้นตอนที่สําคัญ
สําหรับการบําบัดน้ําเสีย หากตัวแปรตางๆ ท่ีใชในการออกแบบมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปน
จริงมาก อาจกอปญหาตอการทํางานของระบบได การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวยข้ันตอน
ท่ีสําคัญดังนี้  
  (1) Conceptual Design การออกแบบในขั้นตอนนี้มีความสําคัญอยางมากตอการ
ปฏิบัติงานของระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากตองมีการศึกษาและการระดมความคิดในการออกแบบระบบ
ท่ีเหมาะสมโดยเริ่มตั้งแตการตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักทางวิศวกรรม การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ การวางผังภูมิของอุปกรณ (Facilities Layouts) ในขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียตางๆ การศึกษาและ
สรุปขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการออกแบบ การวิเคราะหระบบไฮดรอลิกของโรงบําบัดน้ําเสีย (Plant 
Hydraulics)  การกําหนดมาตรการดานการปฏิบัติการและการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการ
สํารวจสภาพภูมิประเทศ และการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและชั้นดิน  ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอการ
ออกแบบและการกอสราง 

           ตัวแปรที่สําคัญตอการออกแบบ ประกอบดวย  
(1.1) อัตราการไหลของน้ําและปริมาณของเสียท่ีเขาสูระบบ (Flow Rates and 

Mass Loadings)  
(1.2) การศึกษาและกําหนดคาอัตราการไหลที่เหมาะสม  
(1.3) การศึกษาและกําหนดคาปริมาณของเสียท่ีเขาสูระบบอยางเหมาะสม  
(1.4) การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม  
(1.5) องคประกอบตางๆ ของการออกแบบ  

  (2) การออกแบบขั้นตน (Preliminary Design) การออกแบบขั้นตอนนี้คิดเปนปริมาณ
งานประมาณรอยละ 20-30 ของโครงการ โดยประกอบดวยผลสรุปของการวางแผนระบบทั้งหมด 
กําหนดวัสดุอุปกรณท่ีตองใชงานทั้งหมดพรอมท้ังอุปกรณท่ีใชทดแทน การวางระบบทอ การกําหนด
พื้นที่และงานดานสถาปตยกรรม กําหนดระบบสนับสนุน และเครื่องมือท่ีตองใชในกรณีฉุกเฉิน เมื่อการ
ออกแบบขั้นตนแลวเสร็จ สามารถคํานวณคาใชจายเบื้องตน และคาใชจายสําหรับการกอสรางได 
  (3) การศึกษากรณีพิเศษ (Special Study) สวนใหญจะดําเนินการในชวงกอน หรือ
ระหวางขั้นตอนการออกแบบขั้นตน โดยอาจจะกระทําในรูปโรงงานตัวอยาง (Pilot Plant) เพื่อทดสอบ
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อุปกรณชนิดใหม หรือการทดลองโดยระบบในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง การศึกษาสภาพตางๆ ท่ีมีอยูเดิม 
(Existing Condition) รวมถึงการศึกษาแหลงรองรับน้ําท้ิงและการแพรกระจายของน้ําท้ิงในแหลงรองรับ
ตาง ๆ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองศึกษาและสํารวจปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหแลวเสร็จสมบูรณ
กอนเริ่มดําเนินงานการออกแบบขั้นสมบูรณ (Final Design) ท้ังนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความไมแนนอน และการ
ออกแบบเพิ่มเติมใหม ซึ่งจะตองสิ้นเปลืองคาใชจายมากขึ้น 
  (4) การออกแบบขั้นสมบูรณ (Detail Design) เปนการออกแบบอุปกรณท่ีใชสําหรับ
เตรียมการกอสรางและการกําหนดรายละเอียด (Specifications) ข้ันตอนนี้จะตองอาศัยผูเช่ียวชาญในดาน
ตางๆ ไดแก วิศวกรโยธา วิศวกรสิ่งแวดลอม วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟา วิศวกรโครงสราง 
และบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ แบบกอสราง และรายละเอียดตางๆ จะใชเปนเอกสารประกอบการประมูล
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ข้ันตอนการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชนแสดงในรูปท่ี 3-5 
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รูปที่ 3-5   ขั้นตอนการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารูปแบบระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม 

เปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบบําบัดแตละรูปแบบ 

คัดเลือกรูปแบบระบบบําบัดที่เหมาะสม

พื้นที่ดําเนินการที่เหมาะสม 

ออกแบบรายละเอียด  
-  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
-  ระบบบําบัดน้ําเสีย 

การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

การทดสอบการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย 

การเดินระบบ 

ทดสอบเครื่องมือ 

และอุปกรณ 

ทดสอบการทํางาน 
ท้ังระบบ 

อบรมผูแทนของ 
ชุมชนที่เก่ียวของในการ
บริหารจัดการระบบ 

รายงาน 
- ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนและ

หลังเขาสูระบบ 
- คาใชจายในการเดินระบบและ

บํารุงรักษา 
- สภาพปญหาและอื่นๆ 

คูมือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบน้ําเสีย แบบรายละเอียดที่ใชกอสรางจริง 
 เอกสารรายละเอียดบัญชีและงบประมาณราคาคากอสราง 

สํารวจและรวบรวมขอมูล
ชุมชน 
- ลักษณะการตั้งบานเรือน 
- ลักษณะประชากร 
- ลักษณะภูมิประเทศ 
- การใชท่ีดิน 
- ฯลฯ

ศึกษาความเปนไปไดและขอจํากัดของ
แตละชุมชน 

การศึกษาดานมวลชนสัมพันธ 
 
สรางความเขาใจและการมีสวนรวมของโครงการ 

- การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
- รูปแบบการดําเนินการ 
- รูปแบบการบริหารจัดการ 
- หนวยงานผูรับผิดชอบ 
- การติดตามประเมินผล 
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 3.9.2 การประเมินคุณคาทางวิศวกรรม (Value Engineering-VE) 
   เปนการทบทวนโครงการโดยเฉพาะคาใชจาย และเทคนิคการควบคุมเพื่อกําหนด
คาใชจายท่ีไมจําเปนของโครงการ วัตถุประสงคของขั้นตอนนี้ไดแก การดําเนินโครงการใหดีท่ีสุด 
สิ้นเปลืองคาใชจายใหนอยท่ีสุดแตยังคงปริมาณและคุณภาพงานเทาเดิม สําหรับโครงการขนาดใหญ
โดยทั่วไปจะมีการทบทวน 2 ข้ันตอน ใชเวลาขั้นตอนละประมาณ 1 สัปดาห โดยขั้นตอนแรกครอบคลุม
เนื้องานรอยละ 20-30 ของโครงการทั้งหมด สวนขั้นตอนที่ 2 จะครอบคลุมเนื้องานรอยละ 60-75 ของ
โครงการ  
 3.9.3 การกอสราง (Construction)  
  คุณภาพของงานการออกแบบ และการกําหนดรายละเอียด (Specifications) สามารถ
วัดผลไดจาก  
  (1)  ความยากงายในการใชอุปกรณใหมในระบบที่มีอยู  
  (2)  ขอกําหนดที่ยินยอมใหผูรับเหมากอสรางยื่นการประมูลดวยขอจํากัดท่ีนอย  
  (3)  รายละเอียดท่ีกําหนดให มีการใชวัสดุคุณภาพสูงในขั้นตอนการกอสรางเพื่อ
ความแนใจตอการใชงานในระยะยาว  
  (4)  การทํางานแลวเสร็จในระยะเวลาอันสั้น  
  (5)  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนนอยในขั้นตอนการกอสราง  
  การดําเนินงานกอสรางใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดจําเปนตองมีแผนการบริหารงาน
กอสรางที่ดี โดยท่ัวไปแลวบริษัทกอสรางจะนําขอเสนอแผนงานกอสรางตอเจาของโครงการ
ทําการศึกษาทบทวน ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

(1)  ตรวจสอบความถูกตองของเทคนิคท่ีใช ข้ันตอนการดําเนินงาน และความเปนไป
ไดตางๆ กอนเริ่มดําเนินงานกอสราง  

(2)  ตรวจสอบดูวาข้ันตอนของงานการกอสรางสนองตอบเปาหมายหรือไมและได
ดําเนินงานอยางประหยัดหรือไม  

(3)  ศึกษาเพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานกอสรางตรงตามรายละเอียด (Specifications) 
ท่ีกําหนดไว  

(4)  หลีกเลี่ยงและควบคุมความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนไดในระหวางการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการเรียกรองความเสียหายตาง ๆ  
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 3.9.4 การดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย (Start up and Operations)  
  ปจจุบันสวนใหญบริษัทผูกอสรางจะเปนผูเริ่มตนเดินระบบ (Start up) จนกระทั่งแนใจ
แลววาระบบสามารถดําเนินไปไดโดยไมมีปญหาจึงสงมอบใหเจาของโครงการดําเนินการตอไปการ
ดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ผูปฏิบัติงาน (Plant Operator) ควรดําเนินงานตามขอ
ควรพิจารณา ดังตอไปนี้  

(1)  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดมอบหมายไวหรือดีกวาอยางสม่ําเสมอ  
(2)  ควบคุมคาใชจายดานการปฏิบัติงาน (Operations) และการดูแลรักษา (Maintenance) 

ใหไมสูงกวาคาใชจายท่ีไดกําหนดไวในระดับที่ควรจะเปน  
(3)  ดูแลรักษาอุปกรณเครื่องจักรกลเพื่อใหทํางานไดดีอยางสม่ําเสมอ  
(4)  เพิ่มพูนความรูแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  

  ขอบเขตการดําเนินงานบําบัดน้ําเสียมีดังนี้ 
 (1) งานเตรียมการกอนเริ่มเดินระบบ  ไดแก งานตรวจสอบสภาพทั่วไปตางๆ ท่ีตอง

ทํากอนเริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
 (2) งานเริ่มเดินระบบบําบัด ไดแก งานเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียใหพรอมสําหรับกําจัด

สารอินทรียตางๆ ในน้ําเสีย 
 (3) งานตรวจสอบสมรรถนะของระบบ  ไดแก การตรวจสอบขีดความสามารถของ

หนวยบําบัดยอยตางๆ และของทั้งระบบ 
(4)  งานควบคุมและเดินระบบ ไดแก งานควบคุมดูแลระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสีย

ไดตามขีดความสามารถที่มีอยูของระบบ 
  รายละเอียดการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย 
            (1) งานเตรียมการกอนเริ่มเดินระบบ 
             เมื่อผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือวิศวกรที่ปรึกษาตกลงรับงานจากผู
ครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียแลว  ผูรับจางฯที่ยังไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียไดทันที ผูรับจางฯจะตองดําเนินการตางๆ ท่ีเปนงานเตรียมการกอนเริ่มเดิน
ระบบบําบัดงานตางๆ ซึ่งตองทํากอนมีดังนี้ 

 (1.1) การตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบบําบัดและของระบบทอน้ําเสียตางๆ 
 (1.2) การตรวจสอบสภาวะใชงานและทําบัญชีอุปกรณไฟฟาควบคุมและเครื่องจักร 
 (1.3) การตรวจสอบสภาวะใชงานและความเที่ยงตรงของอุปกรณวิเคราะหน้ําเสีย 
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  (2)  การตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบบําบัด 
              ผูรับจางใหบริการตองดําเนินการสํารวจและตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบบําบัด
น้ําเสีย ขอมูลท่ีตองการในขั้นตอนแรกนี้ ไดแก แบบพิมพเขียวกอสรางระบบ, รายการขอกําหนด 
(Specification) ของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ และรายการคํานวณ 
   (2.1) รูปไดอะแกรมแสดงหนวยบําบัด  รวมท้ังอุปกรณตางๆ และทิศทางการไหล
ของน้ําเสีย กากตะกอน และน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบ  
   (2.2) ขนาดตางๆ ของหนวยบําบัดยอย  ซึ่งอาจประกอบดวยถังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และอุปกรณเครื่องจักรไฟฟาตางๆ 
   (2.3) แบบแสดงรูปแนวตั้งทางชลศาสตร (Hydraulic Profile)   
   (2.4) แบบแสดงตําแหนงท่ีตั้งของหนวยบําบัดตางๆ และเสนทอท่ีตอเชื่อม
ระหวางหนวยบําบัดยอย  
  (3) การสํารวจสภาพทั่วไปของระบบทอน้ําเสียและทออื่นๆ 
              ผูรับจางใหบริการจะตองทําการสํารวจและจดบันทึกสภาพทั่วไปของระบบทอน้ําเสีย, 
ทอกากตะกอน, ทอน้ําท้ิง และทอระบายน้ํา รวมท้ังวาลวและอุปกรณอื่นๆ อุปกรณหรือทอท่ีรั่วหรือชํารุด
ตองรายงานใหผูวาจางเพื่อทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
              (4) การสํารวจตรวจสอบและทําบัญชีอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักรกล 
                ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย  ควรจะตองสํารวจและตรวจสอบสภาพใชงาน
ของเครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  พรอมท้ังจัดทําบัญชีรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟา
ทุกชนิดใหครบถวน  อุปกรณใดชํารุดเสียหายตองรายงานใหผูวาจางไดรับทราบเพื่อทําการแกไขและ
ซอมแซม 
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ตารางที่ 3-1   ตัวอยางรายการงานที่ควรทํากอนเร่ิมเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
ลําดับที่ งานกอนน้ําเสียเขาระบบ 

 
1. 

ก. งานศึกษาในสํานักงาน 
ศึกษาแบบพิมพเขียวและรายการคํานวณ 

2. สรุปขนาดตางๆ ของระบบ จากแบบกอสราง (ใช Flow Diagram) 
3. ประเมินสมรรถนะของสวนตางๆ และทั้งระบบ (จากแบบกอสราง) 
4. ความถูกตองในการคาดคะเนลักษณะน้ําเสีย 
5. วิจารณสมรรถนะของระบบในแบบกอสราง 
6. คาดคะเนความยากงายของการ Start-Up และสรุปวาสามารถ Start-Up อยางไรบาง 
7. ในกรณีที่แบบกอสรางอาจมีปญหา ไดมีการกําหนดวิธีการแกไขปรับปรุง เพื่อให Start-Up 

อยางไรบาง 
8. กําหนดหรือสํารวจ ชนิด, สถานที่ซื้อ และราคาของ Seed, ปุย N, ปุย P, ปูนขาว หรือสารเคมีอื่น ๆ 
9. วางแผน Start-Up ดวยโรงงานนํารอง (Pilot Plant) และดวยระบบจริง 
 
1. 

ข.  งานสํารวจในภาคสนาม 
ตรวจสอบความถูกตองของแบบกอสราง 
- กวาง, ยาว, ลึก (สูง) 
- ระดับน้ํา, ความจุน้ํา, พ้ืนที่ผิวน้ํา 
- ระดับ (elevation) 
- ระบบทอตาง ๆ 

2. ตรวจสอบขนาดและจํานวนเครื่องจักรอุปกรณตางๆ 
3. ทดสอบเดินระบบดวยน้ําเปลา (ในกรณีที่เปนถังเติมอากาศหรือระบบเอเอส) 
4. สํารวจตรวจสอบ คูคลองรับน้ําทิ้ง 

- ขนาด, สถานที่ 
- ความวิกฤต 
- ทัศนคติของชาวบานใกลเคียงที่มีตอโรงบําบัด 
- ลักษณะพื้นที่ใกลเคียง 
- ฯลฯ 

5. เติม Seed ใหกับบอหรือถังตางๆ 
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3.10   แนวทางในการตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย 
 3.10.1 ข้ันตอนในการตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย ควรมีข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
(ดูรูปที่ 3-6 ประกอบ) 
ข้ันตอนที่ 1 เขียนรูปแผนภาพแสดงหนวยบําบัดรวมทั้งอุปกรณตางๆ และทิศทางไหลของน้ําเสีย, 

กากตะกอนและน้ําท้ิงท่ีออกจากหนวยตาง ๆ 
ข้ันตอนที่ 2 สํารวจขนาดของหนวยบําบัดตางๆ ท่ีแสดงอยูในแผนภาพ และกําหนดจุดเก็บตัวอยาง

น้ําและกากตะกอน ตองเลือกตําแหนงเก็บตัวอยางที่สามารถเก็บตัวอยางน้ําท่ีเปน     
ตัวแทนที่แทจริง และวัดอัตราไหลของน้ําได ถาไมมีจุดเก็บตัวอยางหรือเครื่องวัด
อัตราการไหลของน้ําและกากตะกอน จะตองหาวิธีดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม 
เพื่อใหสามารถแยกหนวยบําบัดแตละหนวย ออกจากกันเปนอิสระจึงจะทําการศึกษา
สํารวจได 

ข้ันตอนที่ 3  จัดเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา และอุปกรณวิเคราะหน้ําเสียและกากตะกอนเพื่อให
สามารถทราบถึงลักษณะของน้ําเสียและกากตะกอน และนําขอมูลไปใชวิเคราะห
สมรรถนะของหนวยบําบัดน้ําเสียตาง ๆ  

ข้ันตอนที่ 4 จดบันทึก วิเคราะห และรายงานผลการตรวจสอบ 
  3.10.2 องคประกอบในการพิจารณาตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (1) การตรวจสอบประสิทธิภาพรวมของระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ไมวาระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนแบบใด ประสิทธิภาพรวมของระบบสามารถ
วิเคราะหไดจากการวิเคราะหคุณภาพของน้ําท้ิงท่ีออกจากหนวยบําบัดสุดทาย (น้ําท้ิงสุดทาย) ระบบ
บําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพจะตองผลิตน้ําท้ิงสุดทายท่ีมีคุณภาพไมดอยกวามาตรฐานน้ําท้ิงชุมชน 
  (2)  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหนวยบําบัดยอย 
                นอกเหนือจากการวัดประสิทธิภาพรวมของระบบบําบัดน้ําเสียแลว ผูใหบริการ
ตรวจสอบระบบบําบัดฯ  จะตองวิเคราะหประสิทธิภาพของหนวยบําบัดยอยท่ีสําคัญตางๆ ดังมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3-2 
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สํารวจระบบ 

เลือกวิธีและจุดเก็บตัวอยาง 

เก็บตัวอยาง และวิเคราะหน้ํา 

เตรียม Process Diagram 
และรายละเอียดของระบบ 

ทิศทางไหลตางๆ 

ขนาดของหนวยบําบัดตางๆ 

การเติมสารเคมี 

เลือกวิธีและจุดวัด Flow 

วัด Flow 

วิเคราะหขอมูล 

รายงานผล 

รูปที่ 3-6   ขั้นตอนการตรวจสอบสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย 
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ตารางที่ 3-2  พารามิเตอรหลักที่ควรตองวัดในน้ําเขาและน้ําออกของหนวยบําบัดยอย 
ลําดับที่ หนวยบําบัดยอย พารามิเตอรหลัก 

ที่วัดในน้ําเขาและน้ําออก 
พารามิเตอรอื่นๆ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
 

9 
 

10 
11 
12 
13 

ถังตกตะกอนขั้นตน 
ตะแกรงและถังดักกรวดทราย 
ถังดักไขมันและน้ํามัน 
ระบบเอเอส 
ระบบจานหมุนและ TF 
บอเติมอากาศ (AL) 
ถังกรองไรออกซิเจน 
 
UASB 
 
บอยอยไรออกซิเจน 
 
บอเขียว 
ถังทําขน 
ระบบทํากากตะกอนแหง 
ถังยอยกากตะกอน 

เอสเอส, บีโอดี 
- 

น้ํามันและไขมัน (FOG) 
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช 
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช 
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช 
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช 
 
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช 
 
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช 
 
เอสเอส, บีโอดี, พีเอช 
เอสเอส, ทีเอสเอส 
ทีเอสเอส 
ทีเอสเอส, ทีวีเอสเอส พีเอช 

ปริมาณของแข็งและกรวดทราย 
- 
- 

เอ็มแอลเอสเอส 
- 

เอ็มแอลเอสเอส 
สภาพดาง โออารพี กรดอินทรีย
ระเหยงาย 
สภาพดาง โออารพี กรดอินทรีย
ระเหยงาย 
สภาพดาง โออารพี กรดอินทรีย
ระเหยงาย 

- 
- 
- 
- 

หมายเหตุ : ศึกษาความหมายของพารามิเตอรหลัก และพารามิเตอรอื่นๆ ไดจากตารางมาตรฐาน
คุณภาพน้ํา ในภาคผนวก ก 

3.11   แนวทางการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
 การบริหารจัดการโรงบําบัดน้ําเสียเปนแนวทางเพื่อใหสามารถดําเนินการบําบัดน้ําเสียไดอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งในดานของการลดของเสียตามเปาหมายที่วางไว และดานบริหารการเงินและบุคลากร
ปจจัยของการบริหารจัดการที่สําคัญที่สุดคือ การท่ีมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เขาใจวัตถุประสงคและการ
ดําเนินงานตางๆ ในโรงบําบัดน้ําเสียท้ังในดานเทคนิค และการบริหารงบประมาณคาใชจายตางๆ ท้ังนี้
หัวหนางานระบบบําบัดน้ําเสียจําเปนจะตองประสานงานกับบุคคลตางๆ ไดแก เจาหนาท่ีของทองถิ่น และ     
ผูออกกฎหมาย  ขอบังคับที่เกี่ยวของ วิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ผูผลิตอุปกรณเครื่องจักรตางๆ ท่ีใช
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ในโรงบําบัดน้ําเสีย  ผูจําหนายสารเคมีและวัสดุตางๆ ประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณรอบๆโรงบําบัดน้ําเสีย 
และที่สําคัญที่สุด คือบุคลากรในฝายตางๆ ท่ีอยูในโครงสรางขององคกรบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  
ของตนเอง ดังนั้นการสรางความสัมพันธท่ีดีภายในองคกร รวมท้ังภายนอกองคกร จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง 
 3.11.1 หลักการจัดการเบื้องตน 
     ในการบริหารจัดการโรงบําบัดน้ําเสียนั้น หัวหนางานระบบบําบัดน้ําเสียมีหนาท่ีหลัก
ดังตอไปนี้ 

1) การวางแผนงาน 
2) การจัดองคกรบริหารจัดการ 
3) การบริหารและควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย 

  วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการบริหารจัดการอยูท่ีการควบคุมดูแลการเดินระบบบําบัด
น้ําเสีย ใหสามารถบําบัดน้ําท้ิงใหอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิงชุมชนที่ยอมรับ ในระยะเวลาตอเนื่องตลอด
โครงการ ท้ังนี้ความปลอดภัยในการดําเนินการเปนสิ่งจําเปนที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ รวมท้ังการ
บริหารการเงินของโครงการในระยะยาว เพื่อใหสามารถมีงบประมาณเพียงพอสําหรับคาใชจายตางๆ ท่ี
จําเปนในการควบคุมดูแลระบบ และคาบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรตางๆ ดวย 
  การบริหารจัดการที่ดี ควรเริ่มตนดวยการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรทุกฝายในองคกร
บริหาร เพื่อสรางความรวมมือและกําลังใจ ตัวอยางของการสรางแรงจูงใจ ไดแก การใหความรูและการ
ฝกอบรมแกพนักงาน การเสนอแนะรูปแบบและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน และกระตุนความสนใจ
ใหแกพนักงาน  รวมท้ังการใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการในองคกร 
  (1) ประเภทของการวางแผนงาน   อาจแบงยอยออกไดเปน 

(1.1) การวางแผนกลยุทธ รูปแบบการดําเนินงาน และระยะเวลา 
(1.2) การวางแผนดานงบประมาณ การเงิน 
(1.3) การวางแผนดานบุคลากร และการสรางแรงจูงใจ 
(1.4) การวางแผนการขยายขนาดของโรงบําบัดน้ําเสียในอนาคต 
(1.5) การวางแผนเพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน และอุบัติภัยตางๆ 
(1.6) การวางแผนโปรแกรมการบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรในระบบ

บําบัดน้ําเสีย 
  (2) การเตรียมความพรอมสําหรับการวางแผนงาน 

(2.1) ควรมีการตั้งเปาหมายการดําเนินการใหชัดเจน 
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(2.2) การตรวจสอบงบประมาณ และระยะเวลาที่มีอยู 
(2.3) ความเขาใจถึงปญหา รวมท้ังแนวทางแกไขปญหาตางๆ ท่ีเปนไปได 
(2.4) การใหบุคลากรในองคกร เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
(2.5) การรวบรวมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของสําหรับการวางแผน 

  หลังจากมีการวางแผนงานตางๆ ท่ีกลาวมาดังขางตนแลว  หัวหนางานระบบฯ 
จําเปนตองควบคุมการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ท้ังนี้ควรใหมีการทบทวนแนวทางการ
ดําเนินการจากบุคลากรภายในองคกรและความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังชุมชนดวย เพื่อ
นํามาปรับปรุงแผนงานใหดียิ่งข้ึน และลดความผิดพลาดตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการได 
 3.11.2 การจัดองคกรบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย    
  การจัดองคกรมีวัตถุประสงคเพื่อมอบหมายภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบในดาน
งานบําบัดน้ําเสียสวนตางๆ ไมวาจะเปนทางดานบริหารหรือดานเทคนิค ใหกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว โดยทั่วไปแลวหนาท่ีตางๆ ของบุคลากรในโรงบําบัดน้ําเสีย
มักจะประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายทดสอบวิเคราะหคุณภาพน้ํา ฝายควบคุมการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
ฝายดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องจักร ฝายรักษาความปลอดภัย และความเรียบรอยภายในโรงบําบัดน้ําเสีย 
  สําหรับรูปแบบการจัดองคกรบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยทั่วไป     
ควรประกอบดวยบุคลากรและหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 3-3 
 3.11.3 การจัดการน้ําเสียกรณีเหตุการณฉุกเฉิน 
  ในกรณีเกิดภาวะน้ําเนาเสีย ในบางขณะ ในบริเวณแหลงน้ําตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง 
บึงหรือทะเลสาบ โดยจะเกิดเหตุการณปลาตาย ท้ังปลาที่เลี้ยงในกระชังและปลาตามธรรมชาติ สภาพน้ํา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีใชประโยชนได กลายเปนน้ําเนาเสีย มีกลิ่นเหม็น เปนสีดําคล้ําหรือน้ําตาลไหม 
ซึ่งสังเกตเห็นไดชัดเจน ท้ังนี้เพราะภาวะปกติจะไมพบเห็นลําน้ําอยูในสภาพดังกลาว ในกรณีเชนนี้ควร
เรงบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยเรงดวน ดังนี้  

(1) ตรวจสอบสภาพแวดลอมท่ัวไป : ทําการสํารวจสภาพแวดลอมของพื้นที่บริเวณ
ท่ีเกิดปญหาน้ําเนาเสียทางกายภาพ เชน ลักษณะของลําน้ํา สภาพน้ํา การไหลและการแพรกระจายของน้ํา
เสีย ตลอดจนผลกระทบ เชน ปริมาณปลาที่ตาย หรือพืชผักที่เสียหาย เปนตน ท้ังนี้ใหมีการจดบันทึกและ
ถายภาพประกอบดวย รวมท้ังจัดทําแผนที่ประกอบ 

(2) ตรวจสอบแหลงกําเนิดน้ําเสีย : หลังจากสํารวจสภาพแวดลอมท่ัวๆ ไปแลว 
จะตองทําการสํารวจแหลงกําเนิดน้ําเสีย หรือตนตอของเหตุท่ีทําใหแมน้ํา ลําคลอง เกิดกรณีน้ําเนาเสีย 
โดยสังเกตจากทิศทางการไหลของน้ําเสียวามาจากบริเวณไหน เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลง
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เพาะปลูก ฟารมปศุสัตว หรือสถานประกอบการ เปนตน จากนั้นควรดําเนินการตรวจสอบแหลงกําเนิด
น้ําเสียโดยละเอียด เชน สถานประกอบการอะไร มีการผลิตหรือกิจกรรมอะไร ท่ีอาจจะกอใหเกิดน้ําเสีย 
มีการบําบัดน้ําเสียหรือไม มีการระบายน้ําเสียสูภายนอกหรือไมอยางไรในชวงท่ีเกิดปญหาน้ําเสียใน
แมน้ําหรือลําคลอง ท่ีสํารวจพบตามขอ (1) ท้ังนี้ในการสํารวจแหลงกําเนิดน้ําเสีย เชน โรงงานหรือสถาน
ประกอบการตองดําเนินการโดยมีหนังสือราชการเพื่อเขาสํารวจอยางเปนทางการ 

(3) รวบรวมและประมวลขอมูลท่ีไดรับและการดําเนินการแกไขปญหา : วิเคราะห
ประมวลเหตุการณน้ําเนาเสีย โดยจัดทํารายงานซึ่งสรุปโดยสังเขปถึง สภาพปญหาและผลกระทบของน้ําเสีย 
แหลงกําเนิดของน้ําเสีย ซึ่งเปนตนเหตุของปญหา รวมทั้งวิเคราะหเหตุการณ เพื่อนําไปสูขอสรุป ถึงแนวทาง
การแกไขปญหา เชน ใหมีการหยุดการระบายน้ําเสียสูแมน้ํา ลําคลอง การฟนฟูคุณภาพน้ําท่ีเนาเสีย เชน 
การเจือจางดวยน้ําจากตนน้ํา รวมท้ังการแจงเตือนภัยน้ําเสียไปยังชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณทายน้ํา เปนตน 

(4) บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเบื้องตน : ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ
ตามขอ (1) ปรากฏวามีประชาชนไดรับความเดือดรอนและกระทบตออาชีพและความเปนอยู เชน ไม
สามารถใชน้ําเพื่ออุปโภค / บริโภค องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงจัดหาน้ํา โดยจัดหารถน้ําเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอน หรือในกรณีประชาชนไดรับความเสียหายจากปลาหรือสัตวน้ําท่ีเลี้ยงไวตาย หรือ
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเรงดําเนินการใหความชวยเหลือโดยดวน
ตามหลักเกณฑวาดวยการต้ังงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  

(5)  ทํารายงานเพื่อสรุปเหตุการณและแนวทางการแกไขปญหาน้ําเสีย :  เพื่อ
นําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแกปญหา และปองกัน
ปญหาที่อาจจะเกิดในอนาคต 
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ตารางที่ 3-3 หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรตําแหนงตางๆ ในงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

ตําแหนง หนาที่รับผิดชอบ 
หัวหนางานระบบบําบัดน้ําเสีย 
(วุฒิไมตํ่ากวาวิศวกรรมศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม หรือ
เทียบเทา) 

- ควบคุมใหน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนด 
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ควบคุม ตรวจสอบการบันทึกขอมูลและลงนามรับรองรายงาน
การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ใหคําแนะนําในการแกปญหาเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียแก
ผูใตบังคับบัญชา 

- วางแผนจัดการคาใชจายและการบริหารภายในโรงบําบัดน้ําเสีย 
- จัดใหมีสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางานและมีสวัสดิการที่ดี
เพื่อเปนกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

- จัดฝกอบรมหรือสงเสริมการใหความรูในการปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนแกเจาหนาที่ 

- จัดทําแผนปฏิบัติการและฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ใหแกเจาหนาที่ วางแผนควบคุมการอนุรักษพลังงานในการ
ดําเนินงานระบบฯ สวนตางๆ 

- ควบคุมระบบใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ใหน้ําทิ้งมีคุณภาพ
ตามที่เกณฑมาตรฐานกําหนด 

- ตรวจสอบและควบคุมลักษณะน้ําเสียประจําวันในระบบฯ เชน 
อัตราการไหล pH   DO ปริมาณตะกอนในถังเติมอากาศกรณี
ระบบเอเอส (MLSS,SVI,SV30) และอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหระบบ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางที่ 3-3   หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรตําแหนงตางๆ ในงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน (ตอ) 
ตําแหนง หนาที่รับผิดชอบ 

เจาหนาที่ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(วุฒิไมตํ่ากวาวิศวกรรมศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม หรือ
เทียบเทา) 

- จัดการนําตะกอนจากระบบบําบัดตะกอนไปกําจัดยังสถานที่
กําจัด 

- หมั่นสังเกตสภาพการทํางานของระบบโดยรวม ลักษณะน้ําเสีย 
ลักษณะตะกอนในระบบ และลักษณะน้ําทิ้ง  หากพบวามีความ
ผิดปกติตองรีบหาสาเหตุ และดําเนินการแกไขทันที พรอมทั้ง
รายงานใหหัวหนางานทราบ 

- สังเกตและตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณใน
ระบบฯ วาทํางานปกติหรือไม หากพบวามีปญหาตองแจงให
เจาหนาที่ซอมบํารุงมาดําเนินการแกไข 

- ควบคุมดูแลการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องกล อุปกรณของ
เจาหนาที่ซอมบํารุงรักษาระบบ  

- ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณสํารองใหพรอมใชงาน 
- จัดทําแผนการจัดซื้ออะไหลสํารอง(Spare Part) หรือเครื่องจักร
อุปกรณ เสนอตอหัวหนางานพิจารณา และจัดซื้อ 

- ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานภายในโรงบําบัดน้ําเสีย
เปนประจํา 

- เก็บขอมูลตามแบบฟอรมตางๆ ที่กําหนด และรวบรวมจัดทํารายงาน 
- บันทึกขอมูลการควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เสนอตอ 
หัวหนางานพิจารณา 

เจาหนาที่ฝายทดสอบและวิเคราะห
คุณภาพน้ํา  (วุฒิไมตํ่ากวา
วิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 
สาขาสิ่งแวดลอม หรือเทียบเทา) 

- จัดเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยางน้ําเสียและ/หรือเครื่องมือตรวจ
คุณภาพน้ําในสนาม สําหรับเจาหนาที่ควบคุมระบบฯนําไปใช
เก็บตัวอยาง 

- วิเคราะหคุณภาพน้ําที่สงมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
- ดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมใชงาน 

- จัดทํารายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําและนําเสนอตอหัวหนางาน 
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ตารางที่ 3-3   หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรตําแหนงตางๆ ในงานระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน (ตอ) 
 
ตําแหนง หนาท่ีรับผิดชอบ 
เจาหนาที่ซอมบํารุงรักษาระบบ 
(วุฒิไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 6) 

- ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ และระบบไฟฟาใหอยู
ในสภาพดีตลอดเวลา และวางแผนการซอมตามที่เหมาะสม หรือ           
ตามคําแนะนําจากคูมือผูผลิต 

- สังเกตและตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณในระบบวา
ทํางานปกติหรือไม หากพบวามีปญหาตองรายงานใหเจาหนาที่
ควบคุมระบบทราบเพื่อสั่งดําเนินการแกไขตอไป 

- เก็บขอมูลเกี่ยวกับการซอมบํารุงและการดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ 
ระบบบําบัดน้ําเสียในแบบฟอรมที่กําหนด 

- จัดเตรียมบัญชีรายการอะไหลสํารอง(Spare Parts) สําหรับใชในงาน
ซอมบํารุง ในแบบฟอรมที่กําหนด 

เจาหนาที่ฝายการเงิน 
(วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี         
สาขาการเงิน) 

- จัดการเรื่องงบประมาณสําหรับการดําเนินการ และซอมบํารุงรักษา
ระบบฯ 

- จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
(วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
สาขาการประชาสัมพันธ) 

- ใหความรูแกประชาชน ผูใชบริการ และผูสนใจที่มาสอบถาม 
- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
- ขอความรวมมือในการควบคุมปญหาน้ําเสียจากชุมชน 
- ประชาสัมพันธโดยการสรางชุมชนสัมพันธ 
 

 


